
 
 
 

DECIZIA NR .  25   
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2006  
 
 
      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulata de X privind suma de ...lei 
,reprezentand diferenta de impozit anual de regularizat inscrisa in “Decizia de 
impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele fizice romane cu 
domiciliul in Romania” pe anul 2004 nr. ... / 2006 emisa de Administratia 
finantelor publice ..., jud.Hunedoara. 
                 
      Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art.177 din 
Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata 
fiind inregistrata la DGFP Hunedoara sub nr. ... / 2006 
      Constatand ca sunt indeplinite prevederile art.175 (1), art.177 si art.179 (1) 
lit.a) din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, Directia generala a finantelor publice a jud.Hunedoara, prin Biroul 
de solutionare a contestatiilor, este investita sa analizeze contestatia formulata 
de X. 
 
    I.  Prin contestatia formulata, X contesta “Decizia de impunere anuala pentru 
veniturile realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania” pe 
anul 2004 nr.... / 2006 emisa de Administratia finantelor publice ..., 
jud.Hunedoara,referitoare la suma de ...lei ,reprezentand diferenta de impozit 
anual de regularizat , impozit stabilit suplimentar de organele fiscale ca urmare 
a neacceptarii ca si deductibila a sumei de ... lei diferenta de amortizare pentru 
anul 2004. 
      In sustinerea contestatiei contribuabilul aduce urmatoarele argumente: 

- prevederile art.24 alin.2 din Codul fiscal aplicabil in anul 2004 invocate 
de organul de control nu-i sunt aplicabile, deoarece nu corespund 
situatiei in speta; 

          -   reevaluarea cladirii s-a facut in conformitate cu preved. HG ... / ...2003, 
act normativ ulterior adoptarii Codului fiscal in data de 17.12.2003 in Senatul 
Romaniei, precum si in Camera Deputatilor. 
          - prin HG 1553/2003 se defineste valoarea de intrare a mijloacelor fixe, 
notiune  care sta la baza amortizarii imobilizarilor corporale. 
    Fata de cele prezentate, se solicita admiterea contestatiei si exonerarea de la 
plata a sumei de ...lei . 
 
     II.Prin Decizia de impunere anuala nr.... / 2006 organele Administratiei 
Finantelor Publice a municipiului ... au stabilit o diferenta de plata in suma de ... 
lei reprezentand impozit anual de plata pentru anul 2004 urmare a neacordarii 
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deductibilitatii unor cheltuieli cu amortizarea, cuprinse in raportul de 
inspectie fiscala din … 2006. 
 
     III.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei,se desprind 
urmatoarele aspecte: 
         X are domiciliul in …. 
 
        Cauza supusa solutionarii este daca Directia generala a finantelor publice 
a jud.Hunedoara, prin Biroul de solutionare a contestatiilor, se poate pronunta 
asupra legalitatii si corectitudinii stabilirii unei diferente de impozit pe venitul 
global aferent anului 2004 prin neacordarea deductibilitatii cheltuielilor cu 
amortizarea, in conditiile in care aceasta masura a avut la baza un temei legal 
eronat invocat de organul de control . 
       In fapt,  prin raportul de inspectie fiscala incheiat in …2006 organele de 
control din cadrul Administratiei finantelor publice ... au stabilit situatia fiscala 
pentru anul 2004 a contribuabilului X, neadmitandu-se ca si cheltuiala 
deductibila suma de ... lei reprezentand “amortizare cladire notariat in urma 
evaluarii”, fara a consemna neregulile constatate, in mod obligatoriu cu 
precizarea concreta si corecta a actelor normative incalcate. 
      In drept, art.6 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 republicata privind 
Codul de procedura fiscala, prevede:   
  
  “  Exercitarea dreptului de apreciere 
    Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i 
competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte 
solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor 
împrejur�rilor edificatoare în cauz�.” 
  
      Prin raportul de inspectie fiscala nu se face nici o precizare referitoare la 
motivele neacordarii deductibilitatii cheltuielilor cu amortizarea aferente 
imobilului in care-si desfasoara activitatea petenta, actele normative 
incalcate,modul de stabilire a  impozitului  suplimentar. 
     Pe cale de consecinta, organul de solutionare nu se poate pronunta asupra 
legalitatii si oportunitatii stabilirii impozitului suplimentar pe venitul obtinut in 
anul 2004 de X. 
      Ca urmare a celor prezentate  , potrivit preved.art.186 alin.3 din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
 
“Solu�ii asupra contesta�iei 
        (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.”, 
coroborat cu prevederile pct.12.6-12.8 din Ordinul Presedintelui 
A.N.A.F.nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
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  “  12.6. În situa�ia în care se pronun�� o solu�ie de desfiin�are total� sau 
par�ial� a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai 
motivele care au condus la desfiin�are. 
    12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente. 
    12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform 
considerentelor deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina 
contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiin�at, acesta 
putând fi contestat potrivit legii.”, 
urmeaza ca “Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de 
persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania” pe anul 2004 sa fie 
desfiintata, impreuna cu raportul de inspectie fiscala care a stat la baza emiterii 
acesteia, urmand ca organele de control din cadrul Administratiei finantelor 
publice ... sa intocmeasca un nou act de control prin care vor motiva masurile 
aplicabile. 
  Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
art.183 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se  

 
D E C I D E 

 
  Art. 1 – Desfiintarea “Deciziei de impunere anuala pentru 
veniturile realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania” 
pe anul 2004 pentru suma de ...lei  si a constatarilor din raportul de inspectie 
fiscala referitoare la modul de stabilire a acestei sume. 
    Verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei . 


